Autoritatea publică se află în slujba cetățeanului!
Stimați bicăjeni!
Doamnelor/Domnilor consilieri,
În vederea asigurării unei totale transparențe instituționale pentru
îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Legea 215/2001 a administrației publice
locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 544/2001 cu privire la
liberul acces la informații de interes public, vă supunem atenției “Raportul anual
privind starea economică, socială și de mediu a orașului Bicaz, județul Neamț,
pentru anul 2015”, document care poate fi consultat de către toți cetățenii
interesați.
Lucrarea de față este unul din instrumentele prin care Primăria pune la
dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea noastră, date din care
rezultă capacitatea administrației publice locale de a rezolva în nume propriu și
cu responsabilitate treburile publice, de a gestiona patrimoniul orașului în
interesul comunității locale.

Așa cum am precizat la începutul anului 2015, ne-am propus să fim un
reper al eficienței, coerenței actului decizional și transparenței administrative, să
susținem crearea unei comunități active și dinamice. Acest lucru o confirmă
rezultatele obținute, faptele fiind cea mai bună analiză a activității anului 2015.

Ing. Nicolae Sălăgean,
Primarul orașului Bicaz

Misiunea și obiectivele orașului Bicaz
Obiectivele principale ale activității desfășurate în cadrul Primăriei
Bicaz pe parcursul anului 2015 au vizat:
* creșterea calitativă a actului administrativ prin utilizarea eficientă a resurselor
avute la dispoziție;
* realizarea de servicii competente și de calitate puse în slujba cetățeanului,
orientate către acesta;
* desfășurarea unei activități transparente și eficiente cu respectarea cadrului
legal;
* preocuparea permanentă pentru realizarea unei imagini cât mai bune a
Primăriei orașului Bicaz.

Valorile esențiale pe care Primăria orașului Bicaz le-a promovat și în cursul
anului 2015 au fost:
* promptitudine
* transparență
* orientare către cetățean
* accesibilitate
* egalitate de tratament
* performanță
* respect
* lucrul în echipă
* egalitate de șanse
* motivare și integritate

Primăria orașului Bicaz compusă din Primar, Viceprimar, Secretarul
unității administrativ teritoriale precum și din aparatul de specialitate al Primarului,
se organizează și funcționează ca o structură funcțională cu activitate permanentă,
care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local, dispozițiile primarului și
legislația în vigoare, soluționând problemele curente ale colectivității locale.
Primarul este șeful administrației publice locale și răspunde de buna
organizare și funcționare a acesteia prin compartimentele aparatului de specialitate
al Primarului și serviciile aflate în subordine, având ca unic scop bunăstarea
colectivității locale.
Primarul dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și
instrucțiunilor cu caracter normativ.
În anul 2015 primarul orașului Bicaz a emis un număr de 315 Dispoziții
vizând convocări de Consiliu Local, constituire comisii, alocații de sprijin, numiri pe
funcții, delegare de atribuții, ajutoare de încălzire, indemnizații de handicap,
ajutoare sociale, rectificări bugetare, etc.
Toate Dispozițiile emise de către Primar au primit viza de legalitate din partea
Instituției Prefectului județului Neamț.

Consiliul Local oraș Bicaz este format din 15 consilieri, are inițiativă și
hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor date prin lege în
competența altor atribuții.
În anul 2015 Consiliul Local a fost convocat în 12 ședințe ordinare și 4
ședințe extraordinare, conform art. 39 alin (1) și (2) din Legea 215/2001. Au fost
respectate termenele de convocare a Consiliului atât în ședințele ordinare cât și
în cele extraordinare.
Toate ședințele au fost publice. Ordinea de zi a fiecărei ședințe a fost
adusă la cunoștința opiniei publice, atât prin publicarea Dispoziției de convocare
pe site-ul Primăriei cât și la sediul Consiliului Local.
Au fost adoptate în anul 2015 un număr de 186 hotărâri cu tematică și
problematică diverse. Hotărârile adoptate de către Consiliul Local au fost
înregistrate în registrul special și încredințate Instituției Prefectului pentru
exercitarea controlului de legalitate, precum și serviciilor și compartimentelor de
specialitate abilitate cu ducerea la îndeplinire. Toate hotărârile Consiliului Local
au fost publicate pe site-ul Primăriei.

Activitatea de registratură presupune înregistrarea, distribuirea,
expedierea documentelor și a corespondenței, precum și evidența circulației
acestora în cadrul Primăriei, repartizarea faxurilor și a altor solicitări, redactare
documente, relații cu publicul, relații telefonice, informații curente, asigurare
protocol, îndeplinirea altor sarcini încredințate de către conducerea Primăriei.
Înregistrarea documentelor se face în ordinea cronologică a primirii lor. Fiecare
document primit sau întocmit de insituție primește un număr de înregistrare.
Documentele care se înregistrează în cadrul activității de registratură
sunt primite prin corespondență, prin curieri, direct de la petiționari, prin fax,
prin e-mail ori de la personalul din primărie.
La Primăria orașului Bicaz, cererile și solicitările persoanelor fizice și
juridice sunt înregistrate la Registratura generală a instituției. Excepție fac
cererile/documentele Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor și Starea Civilă, care sunt evidențiate în registre separate cu numere
de înregistrare rezervate din Registratura Generală.

În cursul anului 2015 în cadrul compartimentului de Registratură s-a înregistrat
un număr de 15.546 documente adresate instituției (din care 2.830 fax/e-mail),
documente ce au fost dirijate de către Primar înspre compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei orașului Bicaz spre soluționare.
Referitor la prevederile OG nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr.223/23.04.2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în cursul anului 2015 s-au
înregistrat 4 petiții/sesizări, care au fost înregistrate într-un registru special destinat
acestei activități.
Problemele sesizate au fost diferite, referindu-se la:
* solicitare verificări contabile la Asociații de Proprietari;
* executare lucrări fără a deține autorizație de construire;
* obturare coș de evacuare a fumului aferent unui apartament;
Solicitările privind liberul acces la informațiile de interes public în baza Legii
nr.544/2001 au fost în număr de 10, la care s-a răspuns în termen legal.

Problematica solicitată se referă la:
* drepturile omului – persoane cu dizabilități;
* numărul persoanelor puse sub interdicție judecătorească;
* lista autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism pentru 2014-2015;
* sumele cheltuite pentru promovare/publicitate în anul 2015;
* informații privind costul iluminatului ornamental;
* copii după înregistrările originale din registrul agricol;
* sondaj referitor la serviciul de gestionare a deșeurilor solide urbane;
Pe baza dosarului de intrare-ieșire a documentelor, s-a urmărit soluționarea
și redactarea în termen a răspunsului la cererile, adresele, petițiile primite de către
instituție, solicitând în acest sens, informații de la compartimentele și birourile de
specialitate din cadrul primăriei.
Răspunsurile către petenți au fost comunicate prin intermediul serviciului
poștal, prin e-mail, fax sau au fost comunicate personal de către funcționarii din cadrul
biroului/compartimentului unde au fost repartizate cererile, adresele, petițiile.
Au fost expediate prin poștă un număr de 2.839 răspunsuri împărțite în
două categorii:
* Răspunsuri comunicate prin scrisori recomandate – 2.468;
* Răspunsuri comunicate prin scrisori recomandate cu confirmare de primire – 371
* Răspunsurile trimise prin fax /e-mail au fost în număr de 1.022.

Misiunea: Asigurarea apărării și reprezentării instituției în fața instanțelor de
judecată și a altor organe jurisdicționale.
Activitatea compartimentului juridic a constat în:
* reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești;
* avizarea pentru legalitate a actelor, contractelor încheiate;
* participarea în cadrul comisiilor de licitație pentru concesionare, închiriere, vânzarecumpărare;
* asigurarea interpretării și aplicării corecte a legislației în vigoare, acordarea de consiliere
juridică persoanelor din cadrul instituției sau din rândul cetățenilor care s-au adresat
compartimentului juridic, în perioada raportată;
* activități privind pregătirea și participarea la ședințele Consiliului Local;
Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 408 litigii, din care:
* constatări ale dreptului de proprietate pentru terenuri sau clădiri care nu aparțin
domeniului public sau privat al orașului Bicaz – 18;
* dosare faliment societăți comerciale, în care orașul Bicaz s-a înscris în lista creditorilor -2;
* dosare având ca obiect diverse pretenții bănești – 4;

* dosare privind anularea unor acte administrative -2;
* dosare având ca obiect litigii de natură fiscală – 4;
* evacuări din imobile ce constituie fondul locativ de stat administrat de orașul Bicaz – 6;
* cauze având ca obiect modificare de act stare civilă – 1;
* plângeri contravenționale – 1;
* litigii având ca obiect transformarea unor amenzi în muncă în folosul comunității – 370,
în prima instanță, din care 130 și în apel 32 de litigii au fost înregistrate în anul 2014, dar
judecata lor a continuat în 2015.
Dintre acestea cel mai mare număr – 13, au fost pentru constatări ale dreptului
de proprietate pentru terenuri sau clădiri care nu aparțin domeniului public sau privat al
orașului Bicaz.
Acțiunile formulate au avut la bază documente justificative și au avut drept scop
promovarea litigiilor în vederea apărării intereselor instituției și restabilirea legalității.

Având în vedere startul bun dat de începutul de an 2015 și prevederile Legii
bugetului de stat pentru anul 2015, prevederi care ne-au fost favorabile, bugetul de
venituri și cheltuieli a fost structurat mult mai lejer (comparativ cu cel aferent anului
2014), motiv pentru care au fost mult mai bine acoperite principalele direcții de
activitate în investiții, educație, sănătate, asistență socială, siguranța cetățeanului.
Realizările bugetare aferente anului 2015 s-au situat la nivelul de
14.449.082,82 lei, superioare celor din 2014 cu 21,8%.
Resursa realizată a fast alocată pentru finanțarea activităților de funcționare
a administrației publice locale și pentru dezvoltare, după cum urmează:
* autorități publice – 1.777.109,31 lei
* ordine publică – 417.713,70 lei
* evidența populației – 105.617,86 lei
* învațământ – 5.794.145,36 lei
* sănătate – 1.528.935,58 lei
* cultură, recreere, religie – 781.518,28 lei

* asistență socială – 827.609,89 lei
* locuință, servicii, dezvoltare – 1.637.428,85 lei
* protecția mediului – 769.663,78 lei
* strategia de dezvoltare locală – 78.306,00 lei
* transporturi – 222.692,00 lei
* rambursare credit – 508.342,22 lei
Și în cursul anului 2015 a fost intensificată relația directă cu
contribuabilul stabilindu-se un program de muncă pe teren în vederea
identificării și corectării unor parametri fiscali existenți în sistemul informatic.
Gradul de încasare la total venituri a fost de 98,70%, iar gradul de
încasare venituri proprii 77,00%.
Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2015 a fost de 12,33%.
Ca urmare a intensificării activității în cadrul compartimentului de
colectare și încasare venituri s-au recuperat debite din amenzi la nivelul de
215.386,26 lei.
Activitatea susținută s-a desfășurat și la capitolul Autofinanțate, capitol
la care s-au contabilizat venituri provenite din vânzarea de masă lemnoasă de pe
izlazurile Primăriei, redeventă din concesiuni pășune, taxa de piață, redeventă din
folosire fonduri de vânătoare.

La nivelul anului 2015 la capitolul Autofinanțate s-a încasat suma de 452.800
lei și s-au cheltuit 435.322 lei.
În ceea ce privește investițiile realizate/finanțate pe parcursul anului 2015,
acestea sunt o dovadă că administrația publică locală a orașului Bicaz și-a îndeplinit
atribuțiile cu responsabilitate și în acest domeniu. Dovadă stau proiectele realizate,
aflate în derulare sau sunt în fază de aprobare și pe care le prezentăm în continuare.
Investiții realizate/finanțate din bugetul local
* realizare branșament rețea apă și canal locuințe ANL – str. Barajului - 153.549 lei
* extindere rețea electrică și racordare stație pompare canalizare blocuri ANL 17.600
lei
* sistematizare pe verticală și căi comunicație blocuri ANL - str. Barajului - 109.710 lei
* proiectare instalație utilizare gaze naturale blocuri ANL - str Barajului - 10.500 lei
* echipamente și amenajare loc de joacă pentru copii – cartier Dodeni - 50.000 lei
* achiziție autoutilitară stins incendii - 117.800 lei

* întocmire documentație pentru reabilitare str. Izvorul Muntelui (L= 1.364 ml) 12.000 lei
* achiziție și montaj stații autobuz - 20.000 lei
* servicii proiectare, expertizare și studii pentru îmbracăminte asfaltică ușoară, str.
Bistriței - 21.550 lei
* achiziție și montaj centrale termice la Bibliotecă + parter bloc ANL centru – 14.620
lei
* realizare ansamblu Mihai Eminescu - 153.281 lei
* realizare branșament electric patinoar - 76.209 lei
* elaborare PUG 165.000 - lei
* proiecte strategie de dezvoltare locală - 78.306,00 lei
* investiții/dotări Spitalul orășenesc – 1.380.973,39 lei din care:
- înlocuire tâmplărie – 239.547 lei
-dotări aparatură – 1.141.426 lei
* realizare/extindere rețele iluminat public pe străzile: G. Adalbert, Bistriței, acces
cimitir Mărceni – 60.000 lei
* reabilitare punte Capșa-Crivaia – 28.000 lei

Investiții realizate/finanțate din fonduri europene - finalizate în cursul anului 2015:
* extindere și reabilitare infrastructură apă și apă uzată –aglomerarea Bicaz (POS MEDIU AXA 1):
- valoarea investiție - 25.000.000 lei
- cofinanțare oraș Bicaz - 463.384 lei
* sistem integrat de management al deșeurilor (POS MEDIU AXA 2):
- valoarea investiție – 18.000.000 lei
- cofinanțare oraș Bicaz – 315.815 lei
* construire Centru Național de Informare și Promovare Turistică (POR AXA 5, DM 5.3):
- valoarea investiție - 571.885 lei
- cofinanțare oraș Bicaz – 80.190 lei
Totalizând, rezultă faptul că la nivelul orașului au fost finalizate proiecte finanțate din
fonduri europene în sumă totală de 43.571.885 lei, cota de finanțare din partea orașului fiind de
859.389 lei.
Nu trebuie scăpat din vedere faptul că în anul 2015 a fast rambursată (rată credit +
dobândă) din creditul angajat în prima parte a anului 2012 suma de 508.342,22 lei, bani care au
fost plătiți tot pentru lucrări de investiții (asfaltări străzi și pavaje trotuare), lucrări efectuate
înainte de alegerile locale din vara anului 2012.

Obiective:
* întocmește organigrama, statul de funcții și asigură avizarea lor de către ANFP, actualizează
structura organizatorică și elaborează documentele pentru aprobarea ei de către Consiliul
Local;
* elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local, Regulamentul de Organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Primarului și a compartimentelor subordonate
Consiliului Local;
* gestionează dosarele profesionale/personale și fișele de post ale salariaților;
* urmăreşte realizarea activității de evaluare a performanțelor profesionale individuale;
* angajează personalul instituției prin organizare de concursuri de recrutare;
* organizează concursuri de promovare a salariaților;
* monitorizează activitatea de depunere a declarațiilor de avere și interese și gestionează
baza de date;
* stabilește și urmăreşte realizarea programului de pregătire profesională a salariaților;
monitorizează respectarea normelor de conduită ale funcționarilor publici și ale personalului
contractual;
* propune/stabilește nivelul de salarizare al personalului și întocmește acte administrative
legate de salarizarea personalului;
* asigură condițiile privind sănătatea și securitatea lucrătorilor și efectuarea instruirilor;

Aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe compartimente
funcționale, structură stabilă și aprobată în condițiile legii. Pe lângă compartimentele
funcționale care formează aparatul de specialitate al Primarului, există activități care sunt
subordonate Consiliului Local: Serviciul Asistență Socială, Creșa, Asistență medicală
școlară, Biblioteca, SPCLEP.
Pentru anul 2015 numărul maxim de posturi aprobat conform prevederilor
legale în vigoare, pentru UAT oraș Bicaz a fast de 119, pentru un număr de locuitori de
8764. Structura posturilor se prezintă astfel:
* funcții publice – 40
* posturi contractuale – 77
* demnitari publici - 2
În anul 2015 s-a elaborat o nouă structură organizatorică, adaptată condițiilor
concrete de la nivelul fiecărui compartiment de activitate și ținând cont de cerințele
Sistemului de control intern managerial implementat în anul 2013 și revizuit în 2015.
S-a urmărit formarea și dezvoltarea profesională a personalului, prin trimitere
la cursuri de perfecționare, precum și evaluarea performanțelor profesionale.

Cursuri la care au luat parte angajații:
* Dezvoltarea locală și planificarea strategică pentru Administrația Publică Locală;
* Managementul situațiilor de urgență;
* Urbanism și amenajarea teritoriului;
* Administrație publică locală;
* Accesare fonduri europene;
* Achiziții publice;
* Buget, finanțe, contabilitate.
Stagii de formare:
* Perfecționarea salariaților din cadrul Poliției Locale;
* Perfecționarea pregătirii profesionale a agenților de pază.

URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, DISCIPLINA
ÎN CONSTRUCȚII, ADMINISTRARE PATRIMONIU

Principala misiune a acestui domeniu de activitate este: implementarea
prevederilor documentațiilor de urbanism, amenajare teritoriu, administrare
patrimoniu, urmărirea respectării disciplinei în construcții.
Atribuțiile îndeplinite pe parcursul anului 2015 de către cei trei salariați
care își desfășoară activitatea în acest domeniu au fost:
* emiterea și prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de
construire/demolare;
* emiterea avizului primarului pentru construcțiile autorizate de către Consiliul
Județean Neamț;
* efectuarea controlului periodic la construcțiile autorizate în vederea verificării
stadiilor de execuție;
* asigurarea disciplinei în construcții;
* întocmirea proceselor verbale de recepție la finalizarea construcțiilor autorizate;
* întocmirea fișelor de calcul pentru regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea
obiectivelor anterior admiterii recepției;

* urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la
protejarea mediului ambiant;
* întocmirea de rapoarte de specialitate către Consiliul Local;
* luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcțiilor executate
fără autorizație;
* emiterea, la cerere, de adeverințe de certificare nomenclatură stradală și
întocmirea de documentații privind atribuirea de denumiri de străzi;
* întocmirea proceselor verbale de punere în posesie pentru terenurile
concesionate/închiriate, precum și punerea în posesie efectivă în teren;
* verificarea documentațiilor cadastrale și a planurilor de situație recepționate;
* organizare licitații pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea de terenuri
sau spații;
* desfășurare acitivități de colaborare cu experți tehnici autorizați;
* emiterea de ordine de începere a lucrărilor la obiectivele autorizate;
* raportări statistice.

În cursul anului 2015 s-au emis un număr de 73 CERTIFICATE DE
URBANISM, din care:
- construcția de locuințe: 47
- branșări utilități: 10
- altele (dezmembrări-alipiri terenuri, informare): 16
* s-au eliberat un număr de 47 AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
* s-au eliberat un număr de 21 procese verbale la terminarea lucrărilor, din care:
- pentru locuințe și alte construcții – 17;
- pentru branșări utilități – 4;
* s-au primit un număr de 180 cereri care au vizat următoarele probleme:
- solicitări suprafețe teren pentru închiriere/concesiune sau cumpărare;
- cedări/preluări terenuri concesionate;
- concesiuni/închirieri spații;
- solicitări pentru adeverințe nomenclatură stradală;
- prelungiri valabilitate certificate de urbanism și autorizații de
construire,
- solicitări recepție la terminarea lucrărilor.

Acest compartiment cu activități distincte asigură respectarea tuturor
prevederilor legale privind constituirea și reconstituirea terenurilor agricole și
forestiere în baza legilor fondului funciar atât pentru persoane fizice cât și juridice
precum și completarea/ținerea la zi a registrelor agricole în format clasic, pe
hârtie și în format electronic.
În decursul anului 2015 s-au efecutat lucrări după cum urmează:
* potrivit pct. II.3 lit. a) și ale Anexei nr. 1 din Protocolul de colaborare nr.
429313/1404/2010 încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate
Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, privind modul
de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii
cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și
completările ulterioare – ne-am deplasat cu comisia la fața locului și am
identificat imobile conform planurilor de amplasament și ca urmare s-au eliberat
un nr. de 19 certificate pentru atestarea că petenții sunt cunoscuți ca
proprietari;

* conform art.1849 Cod civil și a datelor din registrul de evidență a contractelor de

arendă s-au întocmit și eliberat un număr de 12 adeverințe pentru terenurile de
intravilan, iar pentru zona din extravilan s-au eliberat un număr de 19 adeverințe
precum că acestea sunt în zona necooperativizată;
* s-au soluționat toate sesizările cetățenilor din acest compartiment și s-a răspuns la
toate sesizările solicitate de forurile superioare (nr. 67);
În baza art.5 din H.G. nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a modelului și modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punere în posesie a proprietarilor,
comisia orășenească Bicaz, constituită în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991,
republicată, a exercitat următoarele atribuții:
* a analizat, verificat, întocmit anexe și înaintat comisiei județene pentru validare un
număr de 14 dosare, depuse în conformitate cu prevederile legii pentru constituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, persoanelor fizice, în
conformitate cu art. 36 din Legea nr. 1/2000, republicată, în același timp au fost
primite și transmise comisiei județene contestațiile formulate în baza legii de către
persoanele nemulțumite de propunerea făcută de către comisia locală;

* sentințele civile definitive și irevocabile (un număr de 14) privind reconstituirea

dreptului de proprietate pentru terenuri cu vegetație forestieră pentru persoane
fizice precum și propunerilor de amplasament transmise de către ocoalele silvice, au
fost puse la dispoziția comisiei locale și s-au emis hotărâri de către comisie apoi
întreaga documentație a fost înaintată către comisia județeană pentru validare;
* s-au emis Hotărâri de Consiliu Local pentru cetățenii care au formulat cereri în baza
art. 36 din Legea 18/1991, republicată, în vederea trecerii în proprietate actualilor
titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai lociunțelor, care se face
prin Ordinul prefectului după verificarea situației juridice a terenurilor.
S-au întocmit lunar materiale de specialitate pentru ședințele de Consiliu
Local.
REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidență primară
unitară în care se înscriu date privind: componența gospodăriei; terenurile aflate în
proprietate; modul de utilizare a suprafețelor agricole; numărul pomilor; situația
animalelor aflate în proprietatea gospodăriilor; utilajele, instalațiile pentru agricultră și
silvicultură, mijloacele de transport, construcțiile existente, atestatele de producător
eliberate; mențiuni cu privire la deschiderea procedurii succesorale; înregistrări privind
exercitarea dreptului de preemțiune, contractele de arendare și contractele de
concesiune.

În anul 2015 s-au achiziționat 75 registre agricole cu 50 gospodării, pentru
fiecare gospodărie câte 14 pagini – potrivit Hotărârii de Guvern, nr. 218/09.04.2015.
Având în vedere faptul că H.G. a fost publicată în aprilie, după ce s-au primit
registrele au apărut normele de aplicare H.G.(în septembrie) s-a putut începe
activitatea de completare a noilor registre, astfel:
* s-au completat 1568 poziții de rol în format clasic pe hârtie:
- 1444 pentru persoanele fizice cu domiciliul în localitate;
- 119 pentru persoane juridice
* s-au operat 142 modificări în pozițiile de rol ale solicitanților ca urmare a
Contractelor de Vânzare, Certificatelor de Moștenitor, a Titularilor de proprietate și
cererilor depuse de petenți, declarațiilor, contractelor de arendă și de comodat, etc.;
Datorită complexității activității din acest compartiment, completarea și
ținerea la zi a registrelor agricole s-au efectuat în paralel cu respectarea celorlalte
atribuții pe care le are personalul. În acest sens:
* s-au întocmit și eliberat, în funcție de solicitările cetățenilor, un număr de 1504
adeverințe pentru: APIA, SPCLEP, ajutor social, alocație de sprijin și ajutor de încălzire
și pentru OJCPI, Judecătorie, Notariat, IJP, APA SERV, E-ON etc.

* s-au întocmit și expediat 68 răspunsuri la adresele primite de la forurile
superioare sau de la cetățeni.
* s-au întocmit și s-au expediat rapoartele statistice la termenele stabilite.
* s-au completat suprafețele de teren potrivit datelor înscrise în registrul agricol,
pe 465 cereri pentru adeverințe de venit și 86 de formulare ,,Anexa 24” în
vederea deschiderii procedurii succesorale.
* s-au efectuat lucrările premergătoare și s-au eliberat solicitanților 36 atestate
de producător și 36 carnete de comercializare a produselor agricole, potrivit
prevederilor Legii nr. 145/2014.

Principalele obiective realizate în cadrul compartimentului de Achiziții
pe parcursul anului 2015 au fost:
* întocmirea și actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, achiziții care
presupun aplicarea procedurilor legale prevăzute de OUG 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare, pe baza referatelor de necesitate
prezentate la finele anului precedent de către compartimentele funcționale din
cadrul primăriei;
* asigurarea desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de
produse, servicii și lucrări care sunt înscrise în Programul Anual al Achizițiilor
Publice și care au asigurată finanțarea;
* inițierea procedurilor de achiziție conform referatelor de necesitate primite de
la compartimentele, birourile și serviciile de specialitate;
* întocmirea documentelor de atribuire pentru procedurile de achiziție;
* întocmirea dosarelor achizițiilor publice și asigurarea respectării conținutului
prevăzut în OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;

* transmiterea în SEAP a modificărilor cu privire la achizițiile directe a căror
valoare a depășit echivalentul în lei a sumei de 5.000 EUR fără TVA, în termen de
10 zile de la data întocmirii documentelor justificative ce au stat la baza
achizițiilor realizate;
* întocmirea contractelor și actelor adiționale ale acestora atribuite prin
proceduri de achiziție, pentru achiziții directe de servicii și lucrări, precum și a
comenzilor pentru achiziții directe de produse conform rapoartelor de necesitate
primite de la compartimentele de specialitate;
* urmărirea derulării contractelor aferente obiectivelor de investiții;
* ținerea evidenței contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări;

Compartimentul de Asistență Socială are responsabilitatea creării,
menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile
sociale identificate.
În subordinea Consiliului Local Bicaz își desfășoară activitatea:
* Serviciul de Asistență Socială;
* Compartimentul Autoritate tutelară;
* Compartimentul Prestații sociale;
* Compartimentul Protecție persoane.
Toate aceste servicii/compartimente au ca sarcină principală:
* identificarea și soluționarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup;
* informarea și consilierea cu caracter primar din domeniul protecției copilului,
persoanelor cu handicap și persoanelor aflate în nevoie;
* prevenirea temporară a situațiilor de dificultate sau vulnerabilitate.
Se are în vedere protejarea persoanelor, care datorită unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure
nevoile, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială .

Prin specificul ei activitatea de asistență socială se bazează în special pe
întocmire dosare pentru prestații sociale:
* ajutor încălzire lociunță;
* ajutor social;
* alocație pentru susținerea familiei;
* indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 ani și a copilului cu handicap
până la 3 ani;
* indemnizație pentru persoanele cu handicap grav;
* distribuirea ajutoarelor europene de produse alimentare;
* gestionarea stocului de lapte praf pentru sugari, pus la dispoziție de către DSP
Neamț;
* efectuarea de anchete sociale pe linie de autoritate tutelară, pentru persoane
cu handicap adulți etc.
În cursul anului 2015 au fost întocmite/eliberate următoarele dosare:
* număr familii beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001,
modificată prin Legea nr. 276/2011 – 56 familii;

* număr familii beneficiare de alocație susținere conform Legii nr. 277/2010 –
132 familii;
* număr persoane vârstnice care nu au familii sau nu se află în întreținerea unei
persoane și au fost internate la Cămine de asistență și îngrijire – 17 persoane;
* număr dosare întocmite privind Concediul pentru creșterea copilului,
indemnizația lunară și stimulent de inserție acordate conform prevederilor OUG
nr 11/2010 – 44;
* număr dosare privind alocația de stat pentru copii – 86;
* număr copii aflați în plasament familial – 9;
* număr asistenți maternali – 6;
* număr persoane cu handicap gr. I cu asistent personal – 11;
* număr persoane cu handicap gr. I cu indemnizație – 39;
* număr persoane cu handicap accentuat – 136;
* număr copii instituționalizați – 5;
* număr adeverințe întocmite pentru ajutor social, alocații de stat, alocație de
susținere, alte tipuri – 200;

* anchete sociale întocmite la dosarele de ajutor social, privind alocația de susținere,
la solicitarea organelor de poliție, judecătorie, la cererea persoanelor fizice, la
dosarele privind persoane cu handicap, dosarele minorilor instituționalizați, aflați în
plasament, alte situații – 520,
* număr cereri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – 80;
* număr cereri privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne – 179;
* rapoarte statistice întocmite, în legătură cu:
- ajutor social lunar, ajutor de urgență, ajutor de înmormântare – 12;
- încălzire lemne – 5;
- încălzire gaz metan – 5;
* distribuire de ajutoare alimentare conform H.G. nr. 799/2014, modificată prin H.G.
nr. 627/2015 pentru următoarele categorii de persoane: persoane beneficiare de
ajutor social, familii beneficiare de alocații de susținere, șomeri care beneficiază de
indemnizație de șomaj până la 400 lei, șomeri neindemnizați, pensionari din
sistemul public de pensii ale căror drepturi obținute se află sub 450 lei, persoane cu
handicap grav și accentuat;

* s-au întocmit fișe trimestriale privind copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă
în străinătate;
* au fost rezolvate 18 cereri privind repartizarea locuințelor pentru tineri
destinate închirierii, construite prin programele ANL.
* Au fost continuate și pe parcursul anului 2015 parteneriatele încheiate, pe linie
de asistență socială cu:
- Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
- Acord de colaborare cu Școala gimnazială nr. 1 Bicaz în vederea
continuării proiectului ,,Centrul Step by Step pentru Educație”;
- Protocol de colaborare cu Serviciul de Probațiune de pe lângă
Tribunalul Neamț.
S-au acordat ajutoare financiare pentru acoperirea a 50% din
cheltuielile cu cazarea și masa la Internatul Liceului Carol I pentru elevii din satele
Secu și Izvorul Alb precum și pentru transportul acestora, la sfârșit de săptămână
la domiciliu, de la Bicaz la Secu/Izvorul Alb și invers, la începutul săptămânii.

Faptele și fenomenele sociale se regăsesc în bună parte și prin
activitatea desfășurată de creșa de copii unde sunt asigurate condiții igienice de
viață și hrană potrivit necesităților vârstei lor.
* creșa are o capacitate de 50 de locuri și oferă servicii specializate privind
creșterea, îngrijirea și educarea copiilor în vârstă de până la 3 ani,
* asigură un program de educație timpurie adecvată vârstei și nevoilor copiilor ,
potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor prin personalul specializat;
* asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul
ajutor și îngrijiri medicale în caz de îmbolnăvire, până în momentul preluării
copilului de însoțitorul legal;
* asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, respectând
alimentația zilnică, numărul de calorii necesar creșterii și dezvoltării copiilor.
De serviciile și îngrijirile de la creșă beneficiază și copiii din comunele
Tașca și Tarcău.

,,Numai prin cultură ne putem păstra
identitatea națională”
Învățământul, cultura sunt condiții de bază prin care se poate măsura
starea de bine a unei societăți, a unui popor, este o variabilă care se referă la
gradul de dezvoltare, de evoluție a acestuia.
Cultura îl înnobilează pe om, sub influența culturii omul devine mai bun
și mai nobil în toate privințele. Noi neglijăm, din păcate, bogăția spirituală,
propunându-ne drept sarcină principală graba după bogăția materială. Tocmai
datorită acestui aspect am depus eforturi deosebite pentru a aduce în
patrimoniul orașului o Casă de Cultură.

Deși nou intrată în patrimoniu, Casa de Cultură și-a diversificat mult
principalele direcții de activitate, punând accent pe calitatea actului cultural, pe
diversificarea activităților, aspecte materializate prin:
* organizarea unor manifestări cultural-artistice diversificate și de înaltă ținută;
* perfecționarea și creșterea calitativă a activităților Ansamblului ,,Floricică de la
munte”;
* realizarea de parteneriate cu instituțiile de cultură și învățământ;
* organizarea de activități de training pe diverse teme și specialități;
* organizarea de activități de petrecere pentru copii cu ocazia diverselor evenimente
din viața lor;
* desfășurarea de activități la sala de fitness;
Pe parcursul anului 2015 sub egida Casei de Cultură au fost organizate
câteva activități de excepție. Este vorba despre:
* organizarea unei expoziții filatelice, de cărți poștale și documente vechi cu ocazia
lansării plachetei omagiale dedicate împlinirii a 140 de ani de la nașterea Reginei
Maria și a 150 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand;

* sărbătorirea ,,Cuplurilor de aur” a familiilor care au împlinit 50 de ani de
căsnicie;
* desfășurarea primei ediții a Festivalului de folclor pentru elevii liceeni, acțiune
la care au participat elevi de la toate liceele din județul Neamț;
* organizarea și desfășurarea ,,Festivalului Datina”- a datinilor și obiceiurilor de
iarnă la care, de asemenea, au concurat elevi din toate liceele din județul Neamț.
Pe scena Casei de Cultură au fost prezentate, de asemenea, spectacole
susținute de teatre de păpuși, de Teatrul de Revistă Constantin Tănase București,
de formații participante la Festivalul internațional de folclor, de formații artistice
ale elevilor din oraș cu prilejul absolvirii cursurilor liceale, Zilei Europei, a Zilelor
Bicazului, a zilelor de 1 Iunie și 1 Decembrie, a sărbătorilor de Crăciun.
Spectacole artistice de înaltă ținută susținute de artiști din lumea
cântecului și dansului au fost organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei
Române și a Zilelor Bicazului.
De un succes și apreciere deosebite s-a bucurat acțiunea ,,Toamna la
Izvor”, acțiune desfășurată la Centrul Cultural Izvorul Muntelui cu ocazia
sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Un loc prioritar în viața comunității bicăjene își află Biblioteca
orășenească ,,Mihai Eminescu”, una dintre instituțiile cu rol esențial în devenirea
cultural-spirituală a comunității locale.
Biblioteca ,,Mihai Eminescu” Bicaz este, conform statutului unei astfel
de instituții, una modernă, grație atât programului de modernizare a bibliotecilor
publice, Biblionet, cât și grijei administrației locale de a investi în viitorul acesteia.
Biblioteca este dotată cu cele necesare bunei funcționări și are menirea de a trezi
în sufletele tinerilor, și nu numai, dorința de a se apropia de carte, de lectură,
comunicare și implicare în viața comunitară.
Anul 2015 a însemnat continuarea acțiunii de dotare, modernizare, de
achiziționare de noi publicații, stocare/diseminare de noi informații. Toate
acestea au creat la finele anului 2015, în rândurile populației, imaginea unei
instituții favorabile, ce stochează în condiții optime 56146 volume, din care 27637
titluri de cărți și 50 de titluri de periodice, care sunt oferite utilizatorilor prin cele
două secții de împrumut – adulți și copii – și prin cele două săli cu acces liber, dar
și studiu la sală, care totalizează 29 de locuri. La acestea se adaugă cele 7
calculatoare cu acces gratuit la Internet, din care 4 la adulți și 3 la copii.

Abordând clasica situație statistică, în anul 2015 biblioteca a fost
frecventată de 961 de utilizatori activi, din totalul înscrișilor de 1605.
Publicul bicăjean și cu precădere utilizatorii serviciilor bibliotecii au fost
beneficiarii a 60 de manifestări culturale, ce au adunat în spațiile instituției nu
mai puțin de 3057 participanți. Dintre acestea, s-au detașat prin calitatea actului
cultural întâlnirile cu scriitorii Lucian Strochi, Cristian Livescu, Eugen Neculai
Vrâjitoru, Aurel Ștefanachi, Valeriu Stancu, istoricul Daniel Dieaconu, Dan Iacob
cu teatrul de lectură, dar și Mihai Coșerariu și Ioana Marin, care și-au lansat
volumele de poezii publicate.
Ar mai fi de adăugat faptul că Biblioteca Mihai Eminescu în 2015 a fost
singura instituție culturală, care s-a implicat în viața Asociației Culturale Piatra
Corbului și editarea revistei cu același nume. Apoi, aceeași instituție a punctat,
printr-o acțiune amplă, Zilele Orașului Bicaz, dezvelindu-se cu această ocazie
bustul lui Mihai Eminescu și inaugurându-se noul complex arhitectural ridicat în
spațiul din fața bibliotecii prin investiția finanțată de Primăria Bicaz.

Lectura îmbogățește viața, facilitând educația și autodezvoltarea
individului, iar locul unde lectura este accesibilă tuturor este biblioteca. Nevoia de
comunicare este realizată prin bibliotecă, aceasta fiind poarta de acces la cultură și
informație, locul de însușire a artei mânuirii cuvintelor potrivite, brand-ul bibliotecii
fiind până la urmă CARTEA și INFORMAȚIA.
SPORTUL a fost pe parcursul anului 2015 o activitate tot mai prezentă la
nivelul orașului Bicaz, el fiind una dintre cele mai potrivite activități prin care copiii,
adolescenții, maturii dobândesc respectul față de parteneri și adversari, disciplina
individuală și colectivă, toleranța, fairplay-ul, respectarea regulilor și nu în ultimul
rând combaterea oricărei forme de discriminare. Nu degeaba se spune că ,,un
sportiv adevărat e un cavaler în toate manifestările vieții”.
În anul 2015 :
* au fost susținute financiar toate ramurile sportive ce au activat la nivelul orașului:
șah, fotbal, handbal, atletism, auto și aeromodele, Mountain Bike, Karate;

* a fost susținută organizarea a numeroase întreceri/campionate șahiste în cadrul
cărora membrii cluburilor bicăjene au obținut rezultate meritorii;
* s-a realizat și susținut coparticiparea și cofinanțarea acțiunilor cu caracter
național care să facă cunoscut Bicazul și zonele adiacente: Mountain Bike,
Campionatele masculine de handbal și fotbal, șah, auto și aeromodele.
Dar sportul trebuie practicat nu numai dacă se pun la dispoziție bani,
mulți bani, deoarece campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuți
din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorință, un vis, o chemare.

,,Nu există în viață nimic mai bun ca sănătatea”
Platon
O stare bună de sănătate este un element esențial al bunăstării umane,
reprezentând o valoare în sine. La nivel individual, o stare bună de sănătate reprezintă
o componentă importantă a capitolului uman, permițând oamenilor să își desfășoare
activitatea, să își îndeplinească țelurile, să aibă o viață completă și să fie membri activi
ai societății.
Dar realizarea acestui deziderat, a acestui drept, implică obligațiile și
eforturile statului.
La nivelul orașului Bicaz asigurarea asistenței medicale pentru îngrijirea
stării de sănătate se realizează prin:
* spital, centru de permanență și cabinete medici de familie la nivel individual;
* cabinete medicale școlare la nivelul colectivităților în școli și grădinițe.
În cursul anului 2015 Spitalul orășenesc ,,Sf. Ierarh Nicolae” a asigurat
asistența medicală de calitate pentru cei peste 65.000 de locuitori ai orașului Bicaz și ai
celor 11 comune arondate, în cadrul compartimentelor: medicină internă, neurologie,
cardiologie, pediatrie, recuperare medicală, radiologie-ecografie, ORL, chirurgie.

Nivelul de adresabilitate a crescut simțitor, astfel că față de 8165 cazuri
contractate cu CJAS Neamț s-au realizat 9129 cazuri.
În paralel cu desfășurarea actului medical s-a demarat un amplu proces
de dotare cu aparatură și dispozitive medicale și de reabilitare a clădirii în care
funcționează compartimentele de specialitate și a clădirii blocului administrativ.
Fondurile necesare au fost puse la dispoziție din bugetul local al
orașului și de către Consiliul Județean Neamț, în baza unor parteneriate încheiate
cu Primăria și Consiliul Local Bicaz.
Această acțiune de reabilitare/modernizare și dotare a Spitalului va
continua și în cursul anului 2016.
Au fost de asemenea derulate și o altă serie de activități, printre care
amintim:
- înființarea Asociației ,,Sănătatea Văii Muntelui”(la inițiativa a 3 membri
fondatori: dr. Letiția Damoc, Liliana Pintilie și Nicolae Sălăgean) organism care are
drept scop principal susținerea activității spitalului;

* s-a demarat acțiunea de elaborare a documentațiilor în vederea acreditării
spitalului;
* s-au desfășurat o serie de cursuri de pregătire profesională a personalului mediu
sanitar;
* au fost organizate o serie de activități de prevenire cu caracter medical cum ar fi:
* organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul
medico-sanitar;
* s-au alocat fonduri pentru buna funcționare a Centrului de permanență Bicaz în
vederea asigurării unei asistențe medicale primare de calitate;
* s-au organizat în parteneriat 2 acțiuni de control oftalmologic gratuit, acțiuni la
care au participat cca 200 locuitori ai orașului.
Va continua acțiunea de pregătire a spitalului în vederea acreditării în
paralel cu crearea condițiilor de asigurare de servicii medicale de înaltă calitate. De
asemenea se va pregăti întreaga documentație în vederea accesării de fonduri
europene pentru extinderea și dotarea Centrului de primiri urgențe.

Poliția Locală a orașului Bicaz s-a înființat în scopul exercitării atribuțiilor
privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale a persoanei, a proprietății
private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în următoarele domenii:
* ordinea și liniștea publică;
* circulația pe drumurile publice;
* paza bunurilor;
* disciplina în construcții și afișajul stradal;
* protecția mediului;
* activitatea comercială;
* evidența persoanelor.
Poliția Locală și-a desfășurat activitatea în colaborare cu Poliția Orașului
Bicaz și Jandarmeria Montană, având la bază următoarele principii: legalitatea,
încrederea, provizibilitatea, proximitatea, proporționalitatea, deschiderea și
transparența, răspunderea și responsabilitatea, imparțialitatea și nediscriminarea,
eficiența șii eficacitatea.

În cursul anului 2015, Poliția Locală Bicaz, prin intermediul celor 3 lucrători,
a desfășurat, în principal, următoarele activități:
* acțiuni de sprijin, protecție și cooperare alături de compartimentul Asistență socială
și Serviciul Urbanism și Patrimoniu din cadrul primăriei;
* controale efectuate împreună cu ITRSV Neamț și Ocolul Silvic Bicaz privind
respectarea prevederilor codului silvic. De asemenea s-a acordat o atenție mărită
firmelor de profil care exploatează masa lemnoasă pe raza UAT Oraș Bicaz cu privire la
respectarea normelor de protecție a mediului și respectarea masei agabaritice pe
drumurile publice;
* controlul modului de desfășurare a activității de colectare fier vechi de către S.C.
VASI UZMET SRL;
* acțiuni de protejare a domeniului public și privat al orașului: terenuri și construcții,
amenajări urbanistice, mobilier stradal, respectarea obligațiilor contractuale de către
firmele de salubritate, controlul echipelor care efectuează curățenia stradală și
amenajarea spațiilor verzi;

* asigurarea protecției elevilor și cadrelor didactice, supravegherea unităților de
învățământ gimnazial și liceal de pe raza orașului, combaterea faptelor de abandon
școlar, absenteism, consum de alcool, violență, distrugere, tec. În acest sens a fost
aplicat Planul Local Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a
elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile pentru anul școlar
2015-2016.
* acordare de sprijin real și necondiționat Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență Bicaz în caz de incendii, calamități, fenomene meteo extreme constând în
evacuarea persoanelor și bunurilor, dirijarea circulației și asigurarea locului
intervenției;
* s-a desfășurat acțiunea de gestionare a câinilor fără stăpân, aplicându-se legislația
specifică protecției animalelor. În acest sens în colaborare cu medicul veterinar, la
sesizarea directă a cetățenilor, au fost întocmite și soluționate un număr de 5 dosare
privind identificarea, capturarea și eutanasierea unot câini periculoși și agresivi,
totul cu respectarea strictă a prevederilor legale;
* identificarea, marcarea, semnalizarea și atribuirea locurilor pentru parcările de
reședință din cartierele de blocuri de locuit ale orașului;

* implicarea directă în distribuția de alimente către categorii de persoane defavorizate
din orașul Bicaz, ajutor din partea UE, acțiunea desfășurându-se în condiții civilizate și
fără evenimente deosebite;
* realizarea unui contact direct cu asociațiile de propritari, oferirea de sprijin și
consiliere în aplanarea unor stări conflictuale dintre locatari, sens în care au fost
soluționate un număr de 13 reclamații;
* s-a acordat o atenție deosebită fenomenului de cerșetorie prin sancționarea și
îndepărtarea persoanelor apte de muncă care recurg la această practică ilegală;
* au fost prelucrate un număr de 161 citații/acte de procedură, emise de instanțele
judecătorești și au fost executate 3 Ordonanțe ale Parchetului de pe lângă Judecătoria
Bicaz.
Obiectivul general al măsurilor și activităților desfășurate de către Poliția
Locală Bicaz este acela de a asigura sentimentul de liniște și încredere pe care îl
conferă serviciul polițienesc (administrația publică locală) în rândul cetățenilor, pentru
aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță a
persoanelor, colectivităților și bunurilor precum și pentru realizarea parteneriatului
societate civilă - poliție, în scopul soluționării problemelor comunității locale.

,,Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înșine”
Omul nu este și nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un
partener înțelept al ei. Tocmai de aceea îmbunătățirea continuă a condițiilor de
mediu a fost și va fi o prioritate a conducerii orașului Bicaz și în plus, pentru
faptul că avem datoria de a sensibiliza omul, indiferent de vârstă și profesie,
statut social, de a proteja, ocroti și înfrumuseța mama natură – spațiu geografic
de geneză și existență a tuturor viețuitoarelor.
În cursul anului 2015, în domeniul protecției mediului, domeniu de
importanță deosebită pentru viața comunității, s-au intreprins o serie de măsuri
printre care:
* administrarea și menținerea spațiilor verzi din oraș, extinderea acestora cu rol
de agrement și îmbunătățire microclimat;
* execuție lucrări de doborâre, toaletare și tăieri, de corecție, asupra arborilor și
arbuștilor din oraș;

* curățare rigole, nivelare drumuri și toaletare zone marginale pe drumurile din
interiorul orașului și pe cele de acces în satele Secu, Izvorul Alb și Potoci;
* salubrizarea tuturor parcurilor din oraș, a zonelor verzi dintre blocurile de
locuințe, amenajare și întreținere spații verzi și a alveolelor marginale trotuarelor;
* ecologizarea/salubrizarea râurilor Bistrița și Bicaz și a pâraielor Izvorul Muntelui
și cel de pe strada Muncii;
* s-au plantat peste 100 butași de trandafiri în curtea Primăriei și în zonele unde
nu rezistă altfel de flori;
* achiziționarea și completarea cu pubele a punctelor de colectare deșeuri
menajere și stradale;
* s-au plantat peste 100 puieți mesteacăn în zonele unde cei plantați în anii
anteriori s-au uscat;
* s-a acordat atenție mărită, responsabilă acțiunii de gestiune a deșeurilor și
valorificarea acestora la nivelul impus de legislația în vigoare;
* realizarea de emisiuni la Radio Unu Bicaz, s-au distribuit materiale tipărite,
afișe, pliante în vederea sensibilizării, conștientizării și educării cetățenilor cu
privire la importanța salubrizării localității, a colectării selective a deșeurilor;

* salubrizarea permanentă și menținerea în stare de curățenie a popasurilor din
zona Motel Cristina și de la gura Izvorului Muntelui;
* s-a elaborat și adoptat Strategia de salubritate a orașului Bicaz;
* finalizarea proiectului de extindere a rețelei de canalizare;
* realizarea de parteneriate cu școlile din oraș în vederea derulării, în comun, de
lucrări de ecologizare și salubrizare a zonelor/traseelor turistice de pe teritoriul
UAT Bicaz, plantare puieți în zonele expuse pericolului de alunecări de teren.
Protejarea mediului în care trăim este o datorie, o oligație a tuturor
cetățenilor și trebuie să facem tot posibilul ca noi toți, locuitori ai Terrei să iubim
tot ceea ce ne înconjoară, deoarece fără dragostea față de natură omul nu poate
simți din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAȚA.

* Prezentul Raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2015
ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al Primarului,
evidențiind cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a
acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local și a
Dispozițiilor emise de Primar.
* Prin activitatea pe care am desfășurat-o ne-am propus să îmbunătățim de
la perioadă la perioadă calitatea și eficiența muncii noastre, să fim un reper al
eficienței, coerenței actului decizional și al transparenței administrative, să contribuim
la crearea unei comunități active și dinamice, să atragem investiții și să generăm
proiecte de dezvoltare strategică pentru oraș și locuitorii săi. Toate acestea în
condițiile asigurării unui climat optim de lucru în cadrul Primăriei și în relațiile cu
cetățenii, beneficiarii direcți ai serviciilor prestate.
* Vă mulțumesc pentru sprijinul și susținerea Dumneavoastră - vă rog să fiți
în continuare alături de administrația locală și să fiți convinși că vom continua dialogul
cu Dumneavoastră, problemele cetățenilor și ale orașului urmând a fi în prim planul
conducerii administrației publice locale.
Martie 2016

